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ABSTRAKTI 

Viktimizimi është një dukuri e vjetër dhe përherë në rritje në klasë dhe jashtë saj, si 

dhe një nga shqetësimet më serioze. 

Ky hulumtim fokusohet në mbledhjen e të dhënvae për fëmijët  që kanë qenë viktimë 

e kësaj dukurie negative, për të parë se a ekzistojnë dallime gjinore sa i përket 

viktimizimit si dhe pë shenjat që tregojnë se kur një fëmijë është apo ka qenë pre e 

bullizmit. 

Qasja në këtë hulumtim është qasjë kuantitative (sasiore)  dhe  u realizua me gjithsej 

142 nxënës, në të dy shkollat fillore në qytetin e Skenderajt. 

Të dhënat janë mbledhur me anë të pyetësorit ‘’Victimization Scale’’, po ashtu janë 

përfshirë  edhe të dhënat demografike, ato të cilat janë parë si të nevojshme për këtë 

hulumtim. Nga të dhënat e mbledhura u formua edhe data baza, ku më pas u vendosën 

në SPSS ku vazhdova me analizën e tyre. 

Në këtë hulumtim, besueshmëria e instrumenteve është gjetur përmes analizës së 

besueshmërisë, dallimet janë gjetur përmes T-test,  për korrelacion është përdorur  

analiza korrelative, ndërsa të dhënat deskriptive janë analizuar me analizën 

deskriptive. 

Rezultatet na treguan se egziston dallimi gjinor, sa i takon viktimizimi. Ku meshkujt 

ishin më të prekur sesa femrat nga viktimizimi. Po ashtu rezultatet treguan se egziston 

një lidhshmëri mes punësimit të prindërve dhe viktimizmit, ku rezultoi se nxënësit që 

kanë të dy prindërit e punësuar janë më pak viktima të bullzimit. Pra vihet në pah 

rëndësia që ka edukimi dhe punësimi i prindërve në kujdesin ndaj fëmijës. 

 

 

 

 

 

Fjalë kyçe: Bullizëm, viktimizim, sjellje problemore, nxënës, agresiv, viktimë. 
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ABSTRACT 

Victimization is an old and ever-growing phenomenon in the classroom and outside it, 

and one of the most serious concerns. 

This research focuses on collecting data on children who have been victims of this 

negative phenomenon, to see whether there are gender differences in victimization as 

well as signs that indicate when a child has been or has been the victim of bullying. 

Approach to this research is quantitative approach and was realized with a total of 142 

pupils in both primary schools in the town of Skenderaj. 

The data is collected via the Victimization Scale questionnaire, as well as 

demographic data, which are considered necessary for this research. From the data 

collected a database was formed, where they were then deployed in SPSS where I 

continued with their analysis. 

In this research, reliability of the instruments was found through reliability analysis, 

differences were found through T-test, for correlation was used correlation analysis, 

while descriptive data were analyzed by descriptive analysis. The results showed that 

there is a gender difference in victimization. Where men were more affected than 

women from victimization. The results also show that there is a correlation between 

employed parents and victimization, where it turns out that the students who have 

both employed parents are the least victims of bullying. So it is important to note the 

importance of parents' education and employment in caring for the child. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Bullismo, bullying,  problem behavior, student, aggressive, victim. 
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1. HYRJA 

‘’ Askush nuk mund t’u bëjë të ndjeheni inferior, nëse ju nuk e lejoni. Gjithmonë 

kujtoheni se jo vetëm që keni të drejtë të jeni një individ, por e keni për detyrë të jeni i 

tillë’’ 

Eleonorë Ruzvelt (Eleanor Roosevelt)1 

 

Po e nis me këtë thënie pasi që askush nuk ka të  drejtë ta bëjë tjetrin të ndjehet 

inferior, i  parëndësishëm apo t’i lëndoj ndjenjat e të tjerëve. Është e vërtetë se nëse ne 

nuk e lejojmë, kjo gjë nuk mund të ndodhë, mirpo ekzistojnë individ tek të cilët 

vetëbesimi dhe vetëvlerësimi është akoma i dobët prandaj edhe bien pre e bullzimit. 

Viktimizimi (bullying) është një formë e sjelljes agresive në të cilën dikush qëllimisht 

dhe në mënyrë të përsëritur shkakton lëndime të një personi ose shqetësim.2 

Duke iu referuar studiuesve të shumtë(Olweus,1993; Smith, 200; Roland, 1989; 

Hazler, 2001; Rigby,2004; Ttofi, 2008), bullizmi është një nënkategori e sjelljeve 

aggressive, e cila shfaqet mes fëmijëve, kryesisht në mjedisin e shkollës. Midis 

profesionistëve bullizmi përkufizohet si një sjellje antisocial dhe që shfaqet kur një 

individ ose një grup i caktuar individësh kërkon që përmes fuqisë, forcës apo pushtetit 

të tyre, si dhe për një kohë të caktuar e për një qëllim të paramenduar, të dhunojnë në 

mënyrë të përsëritur fizikisht, verbalisht, psikologjikisht dhe emocionalisht( të 

persekutojnë, të detyrojnë për të bërë diçka, të kërcenojnë, të përjashtojnë nga grupi 

bashkëmoshatar, t’u shkatërrojnë pronën, t’u kërkojnë lekë, t’u vjedhin sende me 

vlerë t’i ngacmojnë seksualisht ose të frikësojne) individët e tjerë….(Sullivan & 

Cleary,2004). 

Bullizmi që shfaqet midis fëmijëve nuk është një dukuri e re. Para viteve të 70-ta të 

shek.XX ishin kryer disa studime periodike, por vetëm pas këtyre viteve bullizmi u bë 

objekt i studimeve sistematike, kur Dan Olveusi(Dan Oëeus), një kërkues norvegjez, 

filloi ta studio këtë anë të sjelljes njerëzore(Olweus,1996, 1997). Studimi i tij mbi 

                                                 

1 Elenor (Ana) Ruzvelt (Eleanor (Anne) Roosevelt): (1884-1962) – Punonjëse sociale amerikane dhe 

bashkëshortja e presidentit të 32-të të SHBA-së, Franklin Delano Ruzveltit(1882-1945)që ishte 

njëkohesisht edhe kushëriri i saj. 

2http://www..apa.org/topics/bullying/ (Tërhequr më 10.6.2018). 

http://www.apa.org/topics/bullying/
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agresivitetin në shkollat norvegjeze dhe suedese i vitit 1978 mendohet si studimi i 

parë sistematik mbi dukurinë e bullizmit. Megjithëse ai zbuloi se një numër I madh 

femijësh ishin përfshirë në bullizëm, shkollat skandinaveze nuk morën masa serioze 

për këtë qëllim, derisa një ditë të vitit 1982 u raportua për vdekjen e tre djemve 

adoleshent norvegjezë të cilët kishin kryer vetëvrasje, sepse kishin qenë pre e një 

viktimizimi të ashpër të ushtruar nga bashkëmoshatarët e tyre(Olweus,1993). 

Pas këtij lajmi Olweus zhvilloi programin e tij të parë dhe u ndërmor një fushatë 

kombëtare për rritjen e ndjeshmërisëndaj bullizmit. Në të u përfshinë rreth 140 000 

nxënës dhe 715 shkolla(Olweus,2001). Olweus nuk u ndal vetëm në Norvegji por 

bashkëpunoi dhe me kolegë të shteteve tjera në mënyrë që ta vënin në jetë këtë 

program kundër viktimizmit. 

Vendet të cilat kanë standardin e lartë të jetës, me natyrën paqësore dhe me 

shqetësimin për lirinë dhe të drejtat e njeriut, kanë bërë çmos që ta praktikojnë këtë 

ligj, ndërsa në shtetin tonë këto të drejta janë disi të cunguara dhe viktimizimit në 

shkolla nuk i jipet ndonjë rëndësi e madhe, thjesht tentojnë ta qetësojnë situatën në atë 

momënt dhe nuk mirren më me të. Mund të them se në kryeqytet ju kushtohet pak më 

shumë rëndësi krahasuar me qytetet e vogla të Kosovës e sidomos me zonat rurale dhe 

fshatrat e thella, që nuk i kushtojnë rëndësi mos të them fare kësaj dukurie. 
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1.1.Viktimizimi 

Viktimizimi, veçanërisht në mesin e fëmijëve të moshës shkollore, është një problem i 

madh public për shëndetin si brenda vendit dhe ndërkombëtarisht(Nansel, Craig, 

Overpeck, Saluja & Ruan, 2004). 

Pra viktimizimi është një dukuri që përbën një shqetësim të madh, pa marr parasysh 

vendin ku ai mund të jetë i pranishëm, pasi që ndikon nëgativisht në shëndetin e 

individit ku shpeshherë viktima mund ta lëndoj edhe veten, të bëjë vetëvrasje. 

Një person përfshihet në bullizëm kur ekspozohet vazhdimisht dhe për një periudhë 

kohe ndaj veprimeve negative, nga/ndaj një apo më shumë personave. Bullizmi është 

një dhunë e zgjatur, fizike apo psikologjike, nga një person apo grup personash, e 

drejtuar ndaj një personi cili nuk mund të mbrohet në atë situatë. Bullizmi është ajo 

situatë ku një person përdor forcën në mënyrë të qëllimshme, me synimin për të 

lënduar tjetrin në mënyrë të përsëritur; është dëshirë e ndërgjegjshme për të lënduar 

dhe për të vendosur tjetrin nën stres.3 

Sipas, Kavalski,(200), ngacmimi(bullizmi) do të thoë sjellje agresive dhe zakonisht e 

përsëritur nga një fëmijë apo i rritur ku, 

a) Ata e dinë se ajo sjellje bëhet me qëllim që: 

i) T’i shkaktojë dëm, frikë apo stress një personi tjetër, duke përfshirë 

dëmtim fizik, psikologjik, social ose akademik, dëmtim të reputacionit të 

individit apo pronës së individit ose 

ii)  Krijon një mjedis negative në një shkollë për një tjetër individ. 

b) Egziston një pushtim i vërtetë apo i përcpetuar i pushtetit, i cili bazohet në 

faktor siq janë madhësia, gjatësia, forca, vitet, intelegjenca, statusi ekonomik, 

statusi social, religjioni, origjina etnike, orientimi seksual, rrethanat në familje, 

gjininë, identitetin gjinor, shprehjen gjinore, racën, paaftësine ose marrjen e 

arsimit special. 

 

Bullizmi apo viktimizimi ndryshon  nga konfliktet e  zakonshme, sepse ka disa kushte 

të veçanta në të cilat shfaqet: 

                                                 

3http://www.ishp.gov.al/ëp-content/uploads/2015/04/Bullizmi.pdf (tërhequr më 10.6.2018). 

http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2015/04/Bullizmi.pdf
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Së pari, duhet të ketë mosbalancim force( fizike, verbale dhe psikologjike) ose 

pushtetit midis viktimës dhe nxënësit apo nxënësve që e sulmojnë që në literatuë 

quhen agresorë. 

Së dyti, duhet të jetë një sjellje që zgjatë për një periudhë kohe të caktuat dhe që nuk 

është rastësore. 

Së treti, agresori duhet të ketë si qëllim të paramenduar dëmtimin e viktimës. 

 

 

1.2. Format e bullizmit në shkollë 

Bullizmi në shkollë shfaqet në forma të ndryshmë, shkaktohet nga nxënës të 

ndryshëm  dhe ndaj nxënësve të ndryshëm. Nëse i drejtohemi  si burim librit të Frudes 

dhe Goltit(Frued & Gault,1984), del se ka grupe të ndryshme individësh që kryejnë 

veprime agresore në shkollë, e këta janë si vijon: 

1. Mësuesit ndaj nxënësve. 

2. Nxënësit ndaj mësuesit. 

3. Nxënësit ndaj nxënësve. 

Ky studim fokusohet në bullizmin që ndodh mes nxënësve. 

Megjithëse janë identifikuar shumë forma të bullizmit, ai ndahet në dy kategoritë e 

mëposhtme kryesore: 

1. Ai mund të jetë i drejtpërdrejtë, për shembull, kur një nxënës goditet, shtyhet 

ose shkelmohet. 

2. Por ai mund të jetë edhe jo i drejtpërdrejtë, për shembull, kur një nxënës ose 

disa nxënës përhapin thashetheme dashakeqe ndaj nxënësve të tjerë, duke i 

bërë ata të vuajnë emocionalisht. 

 Nëse i drejtohemi si burim librit të Lisë (Lee, 2004), ai na përshkruan pesë lloje 

kryesore të kësaj sjelljeje agresive, që janë: 

1. Bullizmi fizik. 

2. Bullizmi emocional/psikologjik.  

3. Bullizmi seksual.  

4. Bullizmi racial.  

5. Bullizmi virtual ose bullizmi kibernetik. 
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1.2.1.Bullizmi fizik 

 Bullizmi fizik është forma më e dukshme e bullizmit, i cili zbulohet më lehtë se 

format e tjera. Ai shfaqet kur një person dëmtohet fizikisht përmes goditjeve, 

shkelmimeve, shtyrjeve, ose çdo lloj forme tjetër të sulmit fizik (Lines, 2008). 

Studimet e bëra nga Naseri (Naser, 2004), De Ueti (De Ëet, 2005), Smiti (Smit, 2006) 

dhe Olveusi (Olëeus, 1999), kanë treguar se bullizmi fizik përfshin: goditjet, 

shkelmimet, shtyrjet, grushtimet, shtrëngimet e fytit, shkuljen e flokëve, pickimet, 

djegien, vjedhjen e sendeve personale, marrjen e ushqimit dhe vandalizmin. 

 

1.2.2.Bullizmi emocional/psikologjik 

Ky lloj bullizmi ndryshon nga ai fizik, në kuptimin se është i padukshëm dhe i 

vështirë për t’u zbuluar. Ky lloj bullizmi mund të kryhet si nga mësuesit, ashtu dhe 

nxënësit. Olveusi (1999), Naseri (2004), De Ueti (De Wet) (2005), Smiti (2003), 

Perkinsi (Perkins) dhe Krejgu (Craig, 2006) pohuan se bullizmi emocional përfshin 

këto veprime: etiketimet fyese, sharjet e vazhdueshme, kërcënimet, shpërfilljen, 

nënçmimin apo përjashtimin nga grupi bashkëmoshatar, përhapjen e thashethemeve 

dhe përdorimin e nofkave me kuptimin negativ, duke iu referuar karakteristikave 

personale të personit. Për shembull, nëse një nxënës etiketohet me nofka si “ai i 

ziu”ose “ajo lopa”,ai “qorri” etj., me kuptimin se një nxënës është shumë i zi, apo 

shumë i shëndoshë, apo sepse nuk sheh mirë, këto shprehje fjalore e lëndojnë shumë 

rëndë emocionalisht viktimën. Nga një studim i bërë nga dy autorë, Sijli dhe Jangu 

(Seal & Young, 2003), u gjet se forma më e përhapur e bullizmit ishte ai emocional, i 

ndjekur nga ai fizik. Pavarësisht se në pamje të parë duket sikur bullizmi fizik është 

më shpeshtë dhe më i dëmshëm se ai verbal. Kjo ide mbështetet edhe nga organizata 

ndërkombëtare UNICEF (2009), e cila raporton se disa forma të dhunës janë shumë 

delikate dhe të vështira për t’u zbuluar sepse nuk ka prova të dëmtimit fizik. Uest dhe 

Salmon (West & Salmon 2000) pohon se bullizmi emocional mund të jetë po aq 

dëmtues sa edhe ai fizik, sepse dëmton dinjitetin dhe vetëbesimin. Ky lloj bullizmi 

është më i rrezikshëm sesa format e tjera, sepse ka efekte të heshtura te nxënësit dhe 

sepse viktimat e këtij lloj bullizmi marrin rrallëherë ndihmë apo mbështetje. 
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1.2.3. Bullizmi seksual 

Ngacmimi seksual përcaktohet si një sjellje seksuale e padëshiruar fizike ose verbale, 

që përfshin komente apo shaka me natyrë seksuale dashakeqe ose shënime seksualisht 

diskriminuese, kur bëjmë komente mbi preferencat seksuale ose aktivitetin seksual të 

një nxënësi, kur i vendosim nofka me natyre seksuale, si dhe kontakte të 

padëshirueshme fizike, që bëhen nga dikush në një mjedis edukativ e që janë fyese 

dhe të pakëndshme për nxënësin, duke e bërë që ai të ndjehet i turpëruar ose të ndihet 

ngushtë duke e bërë të vuajë, ose të ndërhynë në rezultatet e tij akademike (Poland, 

2003). Bjuti dhe Aleksejeri (Beaty & Alexeyer, 2008) e përkufizojnë bullizmin 

seksual si një formë bullizmi qëllimi i të cilit është të turpërojë, të përulë, të 

poshtërojë ose të kontrollojë një person tjetër, duke u bazuar të gjinia e tij ose te 

orientimi i tij seksual. Shembuj të bullizmit seksual janë, kur një djalë mund të bëjë 

një koment rreth trupit të një vajze, me qëllim që ta turpërojë ose ta zërë ngushtë a t’i 

krijojë një shqetësim mërzitës dhe vuajtës të brendshëm me pjesën tjetër të klasës, 

dërgimi i mesazheve me ngjyrime seksuale në telefona ose në kompjuter, shfaqja e 

imazheve ose e vizatimeve pornografike në letra apo në muret e shkollës ose në 

internet dhe tërheqja poshtë e pantallonave apo ngritja lart e fustaneve të vajzave në 

sy të të tjerëve. Karrol-Lindi dhe Kernei (Carroll-Lind & Kearney, 2004, 2006) 

zbuluan se komentet ofenduese seksuale ishin forma më e përhapur e bullizmi 

seksual. Për shembull, një koment seksual ofendues mund të jetë përdorimi i fjalëve të 

tilla, si: “e përdalë”, “të prapme si valixhe”, kur i thonë një djali në klasë “je si 

motër”etj. 

 

 

1.2.4. Bullizmi racial 

Bullizmi racial shfaqet kur një nxënës thotë fjalë ofenduese ndaj një nxënësi tjetër për 

shkak të ngjyrës së tij të lëkurës, krahinës nga vjen, besimit fetar, kulturës etj. Për 

shembull, një rast i bullizmit racial është ai kur një nxënës i racës së bardhë i thotë një 

nxënësi me ngjyrë “ti je i zi, si kjo flete e zezë”. Bullizmi racial në shkolla mund të 

fillojë që nga përdorimi i pavend i gjuhës dhe i etiketimeve, deri te rastet kur viktima 

përjashtohet nga klasa për shkak të ngjyrës, të mënyrës se si flet, të besimit dhe të 

kulturës së tij/saj. Adoleshentët  mund të pësojnë bullizëm racial për shkak të një 

dukjeje të ndryshme në pamje, për shkak se kanë disa vlera të ndryshme nga shumica, 
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por edhe për shkak se kanë gjuhë dhe tradita të ndryshme ose hanë ushqim të 

ndryshëm (Sullivan, 2000). Shkollat në Kosovë  përbëhen nga nxënës me prejardhje 

të ndryshme krahinore dhe raciale (p.sh.: romët, egjiptianët, etj.) Andaj shpesh hasim 

edhe këtë lloj bullizmi në vendin tonë. Poashtu në shkollat e Skenderajt ka nxënës me 

ngjyrë por që janë kosovarë e megjithatë i fyejnë për ngjyrën e trupit.Sheras (Sheras, 

2002) ka treguar se Bondura besonte se shumë sjellje që shfaqen tek individët, janë 

mësuar përmes shembujve. Kur një fëmijë shikon prindërit e tij ose të rritur të tjerë që 

shfaqin sjellje agresive ose shpërfillëse a nënçmuese ndaj njerëzve me ngjyrë, ata e 

imitojnë atë sjellje në shkollë, duke lënduar nxënësit me ngjyrë. 

 

1.2.5. Bullizmi virtual ose bullizmi kibernetik  

Bullizmi virtual ose ai kibernetik është një prirje në rritje te fëmijët e shkollave 9-

vjeçare, megjithatë nuk ka një standard të përcaktuar të bullizmit virtual. Përkufizimi i 

tij i sotëm është:“Përdorim informacioni dhe komunikimi negativ të qëllimshëm nga 

një ose disa individë, përmes teknologjisë elektronike, e cila lejon përhapjen e 

kërcënimeve ose të ngacmimeve te një ose disa individë të tjerë, duke postuar tekste, 

foto, video etj.”. Bullizmi virtual mund të kryhet në disa forma, si p.sh.: përmes postës 

elektronike, përmes mesazheve në celular, në dhomat e bisedimeve miqësore (chat, që 

shqiptohet çat), në faqe të ndryshme elektronike ose përmes imazheve që dërgohen në 

faqet sociale, si: fejsbukut (“facebook”), instagramit (“instagram”) etj.(Mason, 2008).  

Ai mund të bëhet edhe nëpërmjet ndërthurjes së njëkohshme të të gjitha mjeteve të 

sapo përmendura.4Kjo mund të jetë shumë e pakëndshme për fëmijët dhe 

adoleshentët,veçanërisht për arsyen se përmasat e hapësirës digjitale, shpejtësia dhe të 

qenët e saj 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë, gjë që do të thotë se këto dukuri mund të 

ndodhin në çdo vend dhe në çdo kohë. Agresorët (personat që kryejnë bullizëm 

virtual) përdorin teknologjitë e reja për të bërë kërcënime, për të shkaktuar frikë, për 

të bezdisur, për të folur dhe për të përjashtuar të rinjtë dhe, në disa raste, për t’i 

ç’personalizuar5 apo për t’i vjedhur identitetin atyre. 

                                                 

4https://rm.coe.int/albania-study-report-on-bullying-and-extremism-alb/168071d9dd (tërhequr më 

10.6.2018) 

5Ç’personalizim-është një term që përdoret për rastin kur një person ndjen se po humb veten e 

tij ose identitetin e tij vetjak. Një gjë e tillë i shkakton atij çrregullime emocionale, ku ndihet 

një humbje e kontaktit me realitetin vetjak të vetes së tij, gjë që shoqërohet me ndjenjën sikur 

https://rm.coe.int/albania-study-report-on-bullying-and-extremism-alb/168071d9dd
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Disa nga mënyrat më të zakonshme të bullizmit virtual ose kibernetik janë: 

• Kërcënimi nëpërmjet mesazheve. Ky është rasti kur fëmija mund të marrë një 

mesazh të pakëndshëm apo kërcënues. 

• Shqetësime apo telefonata të rreme. Ky është rasti kur dikush mund t’i 

telefonojë fëmijës vazhdimisht në celularin e tij, si dhe t’i thotë gjëra të 

pakëndshme  

• Publikimi dhe shpërndarja e imazheve pa lejen e fëmijës. Ky është rasti kur 

foto, video apo mesazhet filmike të fëmijës mund të qarkullohen me anë të postës 

elektronike (e-mail) apo dërgimit të mesazheve (sms), ose mund të postohen në 

rrjet a të identifikohen me emrin e tyre në një faqe zyrtare publike.  

• Kërcënim në faqen e dhomës së bisedimeve miqësore (chat) a, siç thuhet, 

nëpërmjet çatit. Ky është kur një përdorues tjetër i faqes së çatit mund t’i thotë 

gjëra të këqija nxënësit. 

• Kërcënimi nëpërmjet një rrjeti social. Ky është rasti kur dikush mund të 

postojë mesazhe të pakëndshme në lidhje me nxënësin në një faqe zyrtare sociale 

apo të krijojë një profil të rremë me emrin e tij.  

• Kërcënim gjatë lojërave ndërvepruese në grup. Ky është rasti kur nxënësi luan 

lojëra me shumë lojtarë të përfshirë njëherësh në lojë dhe kur lojtari tjetër mund 

të përpiqet t’i bllokojë apo ta shpërfillë atë. Kërkimet tregojnë që ky lloj 

përjashtimi mund të ndikojë në uljen e vetëvlerësimit të nxënësit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

personi në fjalë është i huaj për vetveten ose me ndjenjën sikur ai po përjeton një përvojë 

joreale. 
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1.3.KARAKTERISTIKAT E VIKTIMAVE, TË AGRESORËVE DHE 

VËZHGUESVE 

 

1.3.1. Karakteristikat e viktimës 

Viktimë e bullizmit quhet një fëmijë që nuk ndjehet i sigurt në shkollë, për shkak të 

kërcënimeve ose të dëmtimeve fizike nga një ose disa nxënës që ndodhen në shkollën 

e tij/ saj (Sanders & Phye, 2004). 

Olveusi i ndau viktimat e bullizmit në dy kategori kryesore: në viktima pasive, ose të 

nënshtruara, dhe në viktima provokuese, pra që kanë si qëllim provokimin. 

Viktimat pasive janë nxënës të qetë, të turpshëm dhe nuk kundërpërgjigjen duke 

luftuar. Ata nuk i provokojnë bashkëmoshatarët, nuk e pëlqejnë dhunën dhe janë më 

të prirë të jenë më të dobët fizikisht sesa nxënësit e tjerë. Ma (2001) raportoi se 

nxënësit me kushte fizike të dobëta janë shumë më të prirë të dhunohen sesa të jenë 

dhunues, sidomos në një moshë të hershme. Por, kur nxënësit rriten, inferioriteti i 

fuqisë fizike nuk është më një arsye për të qenë viktima të bullizmit. 

Shpesh ai ose ajo përpiqet ta kënaqë agresorin në mënyra të ndryshme dhe nuk lufton 

dhe, për këtë arsye, quhet viktimë pasive (Sullivan, 2004). Këto lloje viktimash 

përjetojnë më shumë shenja vetmie dhe janë më të rrezikuar për të kryer vetëvrasje 

(Swearer; Song; Cary; Eagle & Mickrlso, 2001). Viktimat e bullizmit vuajnë 

vazhdimisht nga një vetëvlerësim i ulët, e shohin veten në mënyrë negative dhe 

shpesh e quajnë veten dështakë dhe të papëlqyeshëm (Sanders & Phye, 2004). 

Viktimat provokuese ose kategoria agresorë-viktima janë viktima që karakterizohen 

nga hiperaktiviteti/të qenët jashtëzakonisht shumë aktivë, nga ankthi dhe kanë forma 

sjelljesh që provokojnë ose i irritojnë nxënësit e tjerë të klasës (Olweus, 1991). Kjo 

kategori përfshihet në dukurinë e bullizmit edhe si viktima, edhe si agresorë. Ata 

karakterizohen si antagonistë dhe me probleme me përqendrimin, kanë mungesë të 

aftësive sociale për të kundërvepruar dhe për t’u përgjigjur në mënyrë të përshtatshme 

situatave me konflikte. Kjo kategori mund të provokojë situata sociale të pakëndshme 

e të rënda, për shkak të dëshirës që ka për të përdorur agresivitetin dhe veprimet 

hakmarrëse (Olweus, 2003). Këta nxënës janë në kërkim të ngjarjeve që çojnë në 

viktimizimin e tij/ saj dhe ka shumë të ngjarë të kundërpërgjigjen ashpër kur të tjerët i 

sulmojnë (Currie, 2008). Kjo lloj viktime është më pak e pëlqyera nga pjesa tjetër e 

shokëve dhe e shoqeve (Blazer, 2005). 
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1.3.2. Karakteristikat e agresorëve  

Agresori është një nxënës ose një grup nxënësish që shkaktojnë sjellje të dhunshme te 

nxënësit e tjerë. Sandersi dhe Faji (Sanders & Phye, 2004) e përcaktojnë agresorin si 

një individ që nuk respekton rregullat, që përfshihet në sulme fizike dhe ngacmon të 

tjerët, sepse ata nuk pëlqehen nga shumica e nxënësve në shkollën apo në klasën e tij. 

Nëse përdorim si burim tekstor Olveusin (1997), mund të themi se agresorët janë 

përgjithësisht agresivë kundrejt bashkëmoshatarëve. Ata kanë ndjenja pozitive ndaj 

dhunës dhe janë pak empatikë ndaj viktimave të bullizmit. Olveusi (1997) dhe Rigbija 

(Rigby, 1997,2003, 2004 ) vunë re se agresorët shfaqnin pak ankth dhe pasiguri dhe 

nuk vuanin nga vetëvlerësimi i ulët. Disa studime kanë treguar se agresorët vijnë nga 

shtresat e mesme të shoqërisë dhe nga familje me të ardhura të pakta mujore. Për 

shkak të kushteve familjare të varfra, shumë agresorë shfaqin armiqësi ndaj mjedisit 

dhe duket se u pëlqen kur i shohin të tjerët të vuajnë (Roberts, 2006). Shpesh, 

agresorët i detyrojnë viktimat e tyre t’u sigurojnë para ose gjëra të tjera me vlerë. 

Shumë shpesh, sjellja agresive “shpërblehet në formën e prestigjit” (Olweus, 1997). 

Olveusi (1997) arriti në përfundimin se agresorët duan të kenë pushtet dhe dominim, 

ata i gëzohen kontrollit që kanë dhe pëlqejnë t’i vënë të tjerët në një pozitë të 

nënshtruar. Nga ana tjetër, studimet kanë treguar se agresorët janë fëmijë që 

përjashtohen nga të tjerët, janë të vetmuar dhe kanë marrëdhënie sociale jo të mira 

(Henkin, 2005). Kështu që mund të themi që ka një pikëpyetje nëse agresorët janë 

nxënësit më popullorët e shkollës apo të klasës, apo nëse janë ata/ ato që përjashtohen 

nga të tjerët. 

Bjuti dhe Aleksejeri (Beaty & Alexeyer, 2008) pohuan se agresorët shpesh vijnë nga 

familje ku prindërit përdorin si disiplinë forma të dhunës fizike. Shpesh agresorët 

sillen në mënyrë të dhunshme për të fshehur ndonjë problem ose frikë që ata mund të 

kenë (Philip, 2009). 

Ndërsa një studiues tjetër Kolorozo (Coloroso) (2003) pohoi se temperamenti gjenetik 

i lindur i një fëmije është faktor që i bën që disa fëmijë të jenë agresorë. 
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1.3.3. Karakteristikat e vëzhguesve 

 Vëzhguesit ose nxënësit që nuk janë agresorë parësorë ose shënjestër e sjelljeve 

agresore të të tjerëve, përbëjnë grupin më të madh, duke arritur në shifrat rreth 60%-

70% të nxënësve (Olweus, 1993). Pjesa më e madhe e studimeve përqendrohen në 

veprimet e agresorëve dhe të viktimave, pavarësisht se vëzhguesit mund të luajnë një 

rol kyç në zvogëlimin ose në rritjen e sjelljeve agresive (Hazler, 1992; Macklem, 

2003). Nuk është e paqëllimshme prania e një një grupi bashkëmoshatarësh në 

shumicën e ngjarjeve kur ndodh bullizmi. Në disa studime, ku u përdor vëzhgimi 

natyral në mjedisin e shkollës, është gjetur se bashkëmoshatarët janë të pranishëm në 

85%-88 % të rasteve (Pepler & Craig, 2001). Megjithëse ka mundësi që episodet 

agresore mund të tërheqin vëzhgues, por ka më shumë të ngjarë që sulmet zakonisht 

të nisin kur një grup bashkëmoshatarësh ndodhet tashmë në vendngjarje. Fakti që 

bashkëmoshatarët spektatorë janë të pranishëm në shumë nga rastet e bullizmit, i ka 

çuar studiuesit të pyesin se si këta individë kundërpërgjigjen gjatë episodeve të tilla 

dhe se si kundërpërgjigjja e tyre mund ta ndihmojë negativisht ose pozitivisht situatën 

(Salmivalli, 2009). Salmivali përdori një procedurë për të identifikuar katër rolet 

pjesëmarrëse që fëmijët mund të kenë në procesin e bullizmit. Ai identifikoi katër role 

të pjesëmarrjes së fëmijëve në procesin e bullizmit, që janë:  

1) Roli si ndjekës të agresorit 

2) Roli si mbështetës të agresorit  

3) Roli si spekatator të viktimës.  

4) Roli si mbrojtës të viktimës. 

 Ndjekësit janë fëmijët që bashkohen me kryetarin e bullizmit, mbështetësit i sigurojnë 

përkrahje pozitive agresorit (p.sh., duke qeshur apo duartrokitur), spektatorët tërhiqen 

nga situata e bullizmit, kurse mbrojtësit marrin anën e viktimës, duke u përballur me 

agresorin dhe duke mbrojtur viktimën. 

 Në vitin 2001 Olveusi përshkroi “ciklin e bullizmit”, në të cilin ai paraqiti tetë 

kategoritë e nxënësve që përfshihen në bullizëm sipas kundërpërgjigjeve që ata 

shfaqnin, të cilat ndërthureshin me qëndrimet (që mund të ishin pozitive, asnjanëse, 

dhe negative) e fëmijëve ndaj bullizmit dhe të sjelljeve të tyre (veprimi kundrejt 

mosveprimit). 
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Figura 1. Cikli i viktimizimit. Llojet e roleve/reagimeve që nxënësit kanë në një 

situatë të menjëherëshme apo të rëndë bullizmi.6 

 

 

 

1.4. Shenjat dhe pasojat e bullizmit 

Neve si mësimdhënes në rend të parë, por edhe si prindër na përket që të jemi të 

vëmendshëm me sjelljet që bëjnë nxënësit në klasë, t’i përcjellim sa janë aktivë në 

orë, se a janë të rregullt në shkollë etj. Po ashtu edhe prindërit duhet t’i përcjellin me 

kujdes se si janë fëmijët në shtëpi, si duken kur duan të shkojnë në shkollë, a ndjejnë 

frikë apo neveri kur u thuhet të shkojnë në shkollë, nëse e vërejne ndonjë sjellje të 

quditshme të ndalen dhe të bisedojnë me ta dh eta kuptojmë se çfarë problem kanë. 

Moskujdesi i mësimdhënësve, prindërve apo të rriturve ndaj fëmijëve, shpesh herë i 

detyron viktimat e bullizmit të ndjehen të pambrojtur dhe të vetem zgjidhje e shohin 

vetëvrasjen. 

                                                 

6 Burimi i figurës është marrë nga adresa:https://healthinessbox.com/2012/02/09/237/ më 11.6.2018 

 

https://healthinessbox.com/2012/02/09/237/
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Për ta identifikuar se kur një fëmijë mund të jete pre e viktimizimit, mjafton t’i 

dallojmë këto shenja si më poshtë: 

• Vjen në shtëpi me veshje të dëmtuara   

• Raporton se i humbin sende të tilla si libra, elektronikë, veshje, apo bizhuteri 

• Ka lëndime të pashpjegueshme 

• Ankohet shpesh se ka  dhimbje të kokës, stomakut ose se ndjehet i sëmurë 

• Ka probleme me gjumin ose  shpesh ka ëndrra të këqija 

• Ka ndryshime në zakonet e të ngrënit 

• Lëndon veten 

• Largohet nga shtëpia 

• Humbin interesin për ti vizituar ose për të biseduar me miqtë 

• Ka frikë të shkojë në shkollë ose në aktivitete të tjera me kolegët 

• E humb interesin në punën e shkollës ose fillon të bëjë keq në shkollë 

• Duket i/e trishtuar, i/e zemëruar, i/e shqetësuar ose i/e dëshpëruar kur ata vijnë në 

shtëpi 

• Bisedojnë për vetëvrasje 

• Ndihet i pafuqishëm 

• Fajson vetën për problemet e tyre 

• Papritmas ka më pak miq 

• Shmang vende të caktuara7 

Pra nëse vërejmë disa nga shenjat e lartë përmendura ne duhet që të ulemi dhe të 

bisedojmë me këta idivid, t’u tregojmë se ata e kanë përkrahjen tonë, se ne i duam dhe 

se do t’i mbrojmë gjithmonë. Në këtë mënyrë ne i nxisim që ata të jenë më të hapur 

me ne, rritet vetëbesimi dhe vetëvlerësimi i tyre, ndoshta edhe mund t’i shpëtojmë që 

ata të mos kryejn ndonjë akt ku do ta lëndojnë vetëveten apo të tjerët. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7https://healthinessbox.com/2012/02/09/237/  (tërhequr më 11.6.2018) 
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1.5. Si mund të parandalojmë bullizmin 

Askush nuk ka lindur i dhunshëm; dhuna është një sjellje e mësuar dhe një ves i keq 

dhe çdokush mund ta ndalojë, nëse e dëshiron vërtet (Van Zyl, 2009). 

Bullizmi do të vazhdojë të shfaqet dhe viktimat do të vazhdojnë të vuajnë, nëse 

shkollat nuk kanë një strategji dhe nuk zhvillojnë politika bashkëkohore për të krijuar 

një mjedis edukativ të sigurt dhe mbështetës, ku të sigurohet që çdo nxënës të jetë i 

pranuar dhe i përfshirë. Për parandalimin e bullizmit ka shumë programe, të cilat 

mund të zbatohen brenda shkollës (Garret, 2003). 

Një ndër hapat fillestarë dhe nga më të rëndësishmit është që personeli shkollor të 

ndërgjegjësohet që bullizmi është i papranueshëm dhe nuk duhet të tolerohet. Kjo 

sepse shumica e të rriturve e perceptojnë bullizmin si një pjesë e procesit të rritjes që 

fëmijët duhet ta zgjidhin vetë, pavarësisht se studime të shumta e kundërshtojnë këtë 

fakt. Heshtja nënkupton  pranim dhe kur nuk flitet për bullizmin, kjo bën që individët 

të mos e kuptojnë qartë se kjo sjellje nuk lejohet në shkollë. Kur shkollat kanë krijuar 

një politikë të tolerancës zero, kjo gjë duhet t’i komunikohet çdo individi brenda 

shkolle. Gjithashtu, nxënësve duhet t`u bëhet e ditur se do kenë pasoja, nëse ata 

cenojnë në një mënyrë ose tjetër mirëqenien dhe sigurinë e nxënësve të tjerë në 

shkollë (Olweus, 2003). 

Në fillim të çdo viti shkollor mësuesit kujdestarë duhet të kryejnë një takim me 

nxënësit për të diskutuar për bullizmin dhe për dhunën në shkollë. Për këtë qëllim 

mund të kryhen një numër veprimtarish, si: tregimi i historive, të shikuarit e një filmi 

etj., të cilat do të shërbejnë për të forcuar empatinë e nxënësve, si dhe për të rritur 

nivelin e tyre të të kuptuarit të faktit se çfarë do të thotë të jesh viktimë e bullizmit 

(Olweus, 2003). 

Përveç këtyre metodave ekzistojnë edhe programe të shumta që shërbejnë për 

parandalimin e bullizmit, ku studiues të shumtë janë marrur me ta. Një ndër ta është 

edhe  Dejku (Dake, 2003) i cili thekson se programi më i njohur për të ndërhyrë në 

rastet e bullizmit është ai i krijuar nga Olveusi në Norvegji dhe në Suedi në fillim të 

viteve 80 të shek. XX, i njohur ndryshe edhe si Programi i Parandalimit të Bullizmit i 

Olweus (PPBO). Për zhvillimin e këtij programi ndërhyrjeje Olveusi u frymëzua nga 

vetëvrasja e tre nxënësve, për shkak se kishin qenë viktima të bullizmi. Ky program 

përfshin shumë komponentë dhe nivele dhe ka si qëllim të ristrukturojë mjedisin 

ekzistues të shkollës, në mënyrë që të zvogëlojë mundësitë e shfaqjes së sjelljeve 
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bulliste, ku të rriturit (mësuesit, drejtuesit e shkollës, prindërit) kanë një përgjegjësi 

shumë të madhe në paraqitjen dhe në zbatimin e këtij programi (Swearer, dhe 

Espelage, 2003). Ky program i përqaset problemit duke zhvilluar politika shkollore që 

kanë të bëjnë me kontrollin e vazhdueshëm të veprimtarisë së nxënësve brenda dhe 

jashtë shkollës. Rregullat e klasës janë të përcaktuara mjaft mirë, kështu që psikologët 

e shkollave dhe punonjësit social ofrojnë këshillim për agresorët dhe për prindërit e 

tyre.  

Që në vitin 1991, Olveusi ka pohuar se “ndërthurja e strategjive të ndryshme mund të 

çojë në uljen deri në 50% të numrit të ngjarjeve bulliste”. Në këto strategji futen: 

 (a) Përfshirja aktive e mësuesve dhe e prindërve në programet e parandalimit. 

 (b) Rritja e vigjilencës nga personeli i shkollës për incidentet bulliste. 

 (c) Zbatimi i sanksioneve dhe i pasojave të rënda për nxënësit që përfshihen në 

bulizëm. 

 (d) Mësimi i viktimave të bullizmit me aftësi të mira që do t’i ndihmonin ata për të 

rritur dhe arritur sigurinë në vetvete. (Olweus, 1991). 

Pasi që në vendin tonë nuk jetësohen programe të tilla, ekzistojnë disa ‘’rrugë’’ që 

shërbejnë në parandalimin e bullizmit, e ato janë: 

• Për fëmijët më të vegjël, mënyra më e mirë për të zgjidhur një problem ngacmimi 

është të  ju tregoni një të rrituri tek i cili kanë më shumë besim. Për adoleshentët, 

megjithatë, qasja ‘’tregoj-një-rritur’’ varet nga situata e ngacmimit. 

• Nganjëherë viktima e ngacmimeve të përsëritura nuk mund të kontrollojë nevojën 

për hakmarrje dhe situata bëhet e rrezikshme për të gjithë. Të rriturit në pozita të 

autoritetit - prindërit, mësuesit, ose trajnerët - shpesh mund të gjejnë mënyra për 

të zgjidhur problemet e rrezikshme të ngacmimit pa e lënë të kuptojnë bullistin, 

për ngacmimin që i bëhet viktimës. 

• Nëse jeni në një situatë ngacmuese që mendoni se mund të përshkallëzohet në 

dhunë fizike, përpiqu të shmangni të qenit vetëm (dhe nëse keni një mik në këtë 

situatë, kaloni sa më shumë kohë me të). Mundohuni të mbeteni pjesë e një grupi 

duke ecur në shtëpi në të njëjtën kohë me njerëzit e tjerë ose duke u afruar miqve 

ose shokëve të klasës gjatë kohës që ndodh ngacmimi.8 

 

                                                 

8https://healthinessbox.com/2012/02/09/237/ (tërhequr më 12.6.2018) 

https://healthinessbox.com/2012/02/09/237/
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2.METODOLOGJIA 

Ky hulumtim është hulumtim kuantitativ, qëllimi dhe rëndësia e këtij punimi qëndron 

në faktin e rritjes së kësaj dukurie dita ditës dhe nevojës për trajtimjn dhe pasqyrimin 

e kësaj qështje. Qëllimi i kësaj është për të parë më afër se sa është i pranishëm 

viktimizimi në shkolla, sa janë të prekur fëmijët nga kjo dukuri, si ndjehen ata dhe si 

reagojnë kur dikush i kërcenon. 

Objektivat e punimit: matja e shkallës së viktimizimit, dallimet gjinore si ndikues në 

viktimizim, gjendja ekonomike, marrëdheniet që ka prindi me fëmijët a ndikojnë që 

fëmija të jetë pjesë e viktimizimit. E gjithë kjo për të parë më përafër gjendjen e kësaj 

natyre në shkollat fillore të qytetit të Skenderajt. 

 

2.1.Hipotezat e hulumtimit 

Në mënyrë specifike, hipotezat e këtij hulumtimi janë: 

Hipoteza 1: Meshkujt janë më të priur sesa femrat të jenë pjesë e viktimizmit. 

Hipoteza 2: Fëmijët që kanë babanë të punësuar janë më pak të prekur nga bullizmi. 

Hipoteza 3: Fëmijët që kanë nënën të punësuar janë më pak të prekur nga bullizmi. 

 

2.2.Pyetjet e hulumtimit 

P1. A ndikon gjinia në shfaqen e bullizmit? 

P2. A ndikon punësimi i prindërve në shfaqen e bullizmit? 

 

2.3.Pjesëmarrësit 

Në këtë hulumtim të dhënat janë mbledhur përmes anketave të plotësuara nga 

nxënësit. Popullata e këtij hulumtimi janë nxënësit e klasëve të pesta, në qytetin e 

Skenderajt, gjithsej 233 nxënës(97 femra dhe 96 meshkuj). Mostra e këtij hulumtimi 

janë 142 nxënës(79 femra dhe 59 meshkuj) e cila është përcaktuar duke u bazuar nga 

tabela ‘’Required Sample Size’’ ku pastaj nxënësit janë zgjedhur në mënyrë të 

rastësishme. Pra, ky hulumtim është realizuar duke përdorur mostrën rastësore. 

Popullat e këtij studimi është përbërë nga të gjithë nxënësit e klasës së V-të të 

shkollave fillore  në qytetin e Skenderajt, në SH.F.M.U. ‘’Ahmet Delija’’ dhe 

SH.F.M.U. ‘’Shaban Jashari’’, ku nxënësit e këtyre shkollave janë me banim në qytet 

dhe në fshatra (97 në qytet, 41 në fshatra), për detaje më të hollësishme shiko Tabelën 

1.  Të dhënat rreth numrit të nxënësve i kam mbledhur nga intervista e bërë me 
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znj.Shkëndije Idrizi, intervistë kjo e realizuar më 7.5.2018 në Drejtorinë Komunale të 

Arsimit në Skenderaj. Plotësimi i anketës ka qenë vullnetarë, nxënësit të cilët nuk janë 

ndjerë rehat që ta plotësonin anketën kanë qenë të lirë të mos i nënshtroheshin këtij 

procesi. Nga 142 anketa, 10 prej tyre i kam shpallur të pavlefëshme pasi që përgjigjet 

kanë qenë të paplotësuara. 

 

Tabela 1 

Të  dhënat Demografike: Vendbanimi, Gjinia 

N=137 Vendbanimi Gjinia 

 
N % N % 

Qytet 97 70.3 
  

Fshat 41 29.7 
  

     
Femër 

  
79 57.2 

Mashkull 
  

59 42.8 

 

 

Si të dhëna të rëndësishme dhe të nevojshme për këtë punim cilësohen të jenë edhe të 

dhënat për prindërit e nxënësve, kryesisht për shkollimin e nënës dhe babait dhe 

punësimin e tyre. Siç shihet në Tabelën 2, asnjë nxënës nuk ka prindërit pa shkollim. 

Baballarët shihet se kanë shkollim më të lartë, në krahasim me nënat të cilat shumica 

kanë mbaruar vetëm shkollimin e mesëm(70). Ndërsa një numër jo edhe aq i vogël i 

nxënësve (18) kanë babain e papunësuar ndërsa një numër i madh prej tyre (89) kanë 

nënën të papunë. 

 

Tabela 2 

Të Dhënat Demografike:Edukimi dhe Punësimi i babait dhe i nënës 

 

N=133 Babai Nëna 

 N % N % 

Shkollë fillore 8 6.1   

Shkollë e mesme 72 54.5   
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SHLP 2 1.5   

Fakultet 43 32.6   

Master 3 2.3   

Doktoratë 4 3.0   

     

Punësuar 114 85.4   

     

Papunësuar 18 13.6   

     

     

Shkollë fillore   28 21.2 

Shkollë e mesme   70 53.0 

SHLP   4 3.0 

Fakultet   27 20.5 

Master   3 2.3 

Doktoratë   0 0 

     

Punësuar   42 31.8 

Papunësuar   89 67.4 
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2.4.Instrumentet  

Mbledhjen e të dhënave në këtë hulumtim e kam realizur përmes instrumentit(Shtojca 

A) i cili mat shkallën e viktimizimit ‘’Victimization Scale’’ i përpiluar nga dr.Pamela 

Orpinas(1993), i lejueshëm për përdorim nga të gjithë. Besueshmëria e këtij 

instrumenti ishte e pranueshme (Alfa= .72). Ky pyetësor është vetëraportues dhe 

mbështetet në vlerësimin e nxënësit për ngjarjet e evidentuara si ngacmuese. Pyetësori 

ndahet në tri seksione, seksioni i parë përfshinë të dhënat demografike të cilat i kam 

parë si të nevojshme për realizimin e hulumtimit. Seksioni i dytë ka të bëjë me të 

dhënat që tregojnë se a kanë qenë të viktimizuar fëmijët gjatë vitit të fundit shkollorë, 

ku mundësitë për përgjigje janë me PO, JO, NDONJEHERE dhe SHPESH.  

Pjesa e tretë përfshinë të dhënat që kanë të bëjnë me mungesen e fëmijëve në shkollë 

si pasojë e frikës nga bullistët dhe pjesa e katërt e cila vlerësohet  me shkallën e 

likertit (0-asnjherë deri në 6- më shumë se gjashtë herë), ka te beje me ngjarjet qe 

kane ndodhur ne javen e fundit.Numri i pikëve të mundëshme është nga 0 në 60 pikë. 

Ky pyetësorë nuk kalkulohet nëse ka tri ose më shumë pyetje të paplotësuara, por deri 

në dy mund të vendoset vlera mesatare. 

 

2.5.Mënyra e mbledhjes së të dhënave 

Të dhënat për këtë hulumtim janë mbledhur në shkollat në qytetin e Skenderajt, 

kryesisht në SH.F.M.U “Shaban Jashari” dhe SH.F.M.U “Ahmet Delija”, të cilat i 

kam realizuar unë, Leonora Bunjaku, me nxënësit e klasës së V-të. Nxënësit plotësuan 

anketën në prani të mësimdhënësit të klasës. Participantët u zgjodhën në mënyrë të 

rastësishme. Mbledhja e të dhënave u bë me lejen e Drejtorisë së Arsimit, drejtorit të 

shkollës dhe mësimdhënësit të klasës. Mbledhja e të dhënave është realizuar me 14 

qershor, 2018. 
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2.6.Analizat  

 Të dhënat e mbledhura nga anketat janë regjistruar në programin SPSS 

(verzioni 20) ku janë kryer një sërë analizash të nevojshme për këtë hulumtim.  

 Analiza e besueshmërisë është përdorur për të matur besueshmërinë e 

instrumenteve në mënyrë që të shpallen rezultatet valide dhe të besueshme. Analizat 

deskriptive u përdoren për qëllim që të paraqesim të dhënat deskriptive për 

vendbanimin e nxënësve, numrin e nxënësve sipas gjinisë, edukimin dhe punësimin e 

prindërve. Analiza korrelacionale u përdor për të përcaktuar nëse egziston 

marrëdhënie midis punësimit të prindërve dhe viktimizimit, përaktësisht për 

ngacmimet që u bëhen fëmijëve në shkollë. Analiza korrelacionale u bë për të 

përcaktuar shkallën e marrëdhënieve në mes dy apo më shumë variablave. T-test u 

përdor për të matur dallimet mes gjinisë dhe viktimizimit.  

 

2.7. Aspekti etik  

Fillimisht, participantët u njoftuan për punimin, qëllimin që ka ky punim dhe 

rëndësinë e përgjigjes sa më sinqerisht në deklaratat që përfshinte anketa. Nxënësit që 

nuk u ndjenë rehat në plotësimin e anketës kishin mundësinë të mos i nënshtroheshin 

këtij procesi. Ky proces u realizua në praninë e mësimdhënësit të klasës dhe me 

shpjegimet e nevojshme nga unë për deklaratat që përmbante anketa dhe për mënyrën 

se si duhet të plotësohej. Gjithashtu, anketa ishte anonime duke ruajtur privatësinë e 

secilit nxënës. Anketat u realizuan me lejen e Drejtorisë së Arsimit, drejtorit të 

shkollës dhe mësimdhënësit. 

 

2.8. Kufizimet e hulumtimit 

Kufizimi i këtij hulumtimi është  se rezultatet e fituara nga ky studim janë mbledhur 

vetëm në shkollat e qytetit në Skenderaj,  prandaj edhe përfaqësojnë vetëm një grup të 

vogël të nxënësve dhe si e tillë nuk mund të bëjmë përgjithësime për tërë Kosovën 

apo në vendet më gjerë. 
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3. REZULTATET 

Duke u mbështetur mbi të dhënat e mbledhura dhe analizën e tyre kemi arritur tek 

rezultatet si vijojnë më poshtë. 

Nga analiza e bërë e T-test, rezultatet tregojnë se si meshkujt ashtu edhe femrat janë të 

përfshirë në bullizëm gjatë vitit të fundit shkollorë,  shihet se me të  kërcënuar kanë 

qenë meshkujt (M=1.94, DS=.50) sesa femrat (M=1.94, DS=.41)  signifikancë nuk ka 

pasi që të dyja gjinitë janë të prekur njesoj nga kërcënimet. 

Bazuar në rezultatet doli që të shtyrë nag dikush në shkollë janë më shumë 

femrat(M=1.79, DS=.81) sesa meshkujt(M=1.73, DS=.83) megjithatë nuk ekzistojnë 

dallime të rëndësishme gjinore t(130).41, p=.67. Poashtu një nxënës  brenda vitit të 

fundit shkollorë u ka dhënë më shumë shuplaka femrave (M=1.97, DS=.38) sesa 

meshkujve (M=1.95, DS=.45) dhe këto të dhëna tregojnë se nuk ekzsitojnë dallime të 

rëndësishme gjinore t(130).27, p=.78 kjo pasi që të dy gjinitë janë viktimë e kësaj. Të 

pickuar nga dikush dalin që më shumë janë femrat(M=1.89, DS=.62) sesa 

meshkujt(M=1.77, DS=.77), as këtu nuk egziston ndonjë dallim i rëndësishëm gjinor 

t(130).95, p=.34. Nga rezultatet e fituara kuptojmë se të shqelmuar kanë qenë më 

shumë femra (M=2.23, DS=2.32), sesa meshkuj (M=1.95, DS=.55). Nuk ekzistojnë 

dallime të rëndësishme gjinore t(130).91, p=.36, pasi si meshkujt ashtu edhe femrat 

kan qenë të shkelmuar nga dikush.Bazuar në rezultatet se dikush ka marrë sendet e 

nxënësit del se më të prekura janë femrat (M=1.90, DS=.70) sesa meshkujt (M=1.73, 

DS=.75). Tek të dy gjinit nuk ka ndonjë dallim të rëndësishëm t(130)1.37, p=.17.Nga 

të dhënat e mbledhura kuptojmë se dikush gjatë vitit të fundit shkollorë,u ka shkruar 

në rrobat e trupit fjalë palidhje më shumë femrave (M=1.97, DS=.48) sesa meshkujve 

(M=1.87, DS=.42). Dallime të rëdësishme gjinore mund të themi se nuk ka t(130).05, 

p=.95 pasi që tek të dy gjinit rezulatet janë pothuasje të njejta. 

 Gjatë vitit të fundit shkollorë dikush ka grisur  librat apo fletoret më shumë 

meshkujve (M=.1.92, DS=.83) sesa  femrave (M=1.90, DS=.66), Këtu priret të jenë 

meshkujt më të prekur nga grisja e librave dhe fletoreve sesa femrat, mirpo mund të 

themi se nuk ekzistojnë dallime të rëndësishme gjinore t(130)-.15, p=.87. 

 Gjatë vitit të fundit shkollorë dikush ka grisur rrobat e trupit më shumë femrave 

(M=1.87, DS=.41) sesa  meshkujve (M=1.84, DS=.59). Tek të dy gjinit shohim se nuk 

egziston ndonjë dallim shumë i madh t(130)1.85, p=0.66 për sa i përket grisjes së 

rrobave të trupit. 
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Nga të dhënat kuptojmë se dikush u ka marrë para më shumë meshkujve (M=1.94, 

DS=.59) sesa femrave (M=1.87, DS=.41), dallim i rëndësishmë gjinor nuk ekzsiton 

t(130)-.73, p=.47. 

Duke u bazuar mbi të dhënat kuptojmë se dikush u ka marrë telefonin apo objekte të 

tjera më shumë meshkujve (M=2.10, DS=.64) sesa femrave (M=1.94, DS=.58). 

Rezultatet na lënë të kuptojmë se meshkujve u ndodh më shpesh t’ua marrin telefonin 

dhe objektet e tjera, krahasur me femrat, të cilat janë më pak të prekura nga kjo 

dukuri, mirpo nuk ekzistojnë dallime të rëndësishme gjinore t(130)-1.43, p=.15. Nga 

të dhënat kuptojmë se dikush ka thirrur me fjalë fyese po thuajse njësoj si 

femrat(M=1.97, DS=.68) ashtu edhe  meshkujt (M=1.97, DS=.57). Rezultatet tregojnë 

se të dy gjinit janë thirrur me fjalë fyese nga të tjerët, pra rezultatet janë pothuajse 

krejtësisht të njëjta dhe nuk ekzsitojnë dallime të rëndësishme gjinore t(130).03, 

p=.15. 

Dikush ka përqeshur pas shpine, apo në sy të shokëve/ shoqeve më shumë femrat 

(M=1.99,DS=.72) sesa meshkujt (M=1.85, DS=.62). Siq shihet nga rezultatet femrat 

janë më të prirua që të jenë përqeshur pas shpine, apo në sy të shokëve/ shoqeve, në 

krahasim me meshkujt, mirpo nuk ekzistojnë  dallime të  rëndësishme gjinore 

t(130)1.09, p=.27. (shih Tabelën 3). 

 

 

Tabela 3 

Dallimet gjinore dhe Ngacmimet që kanë ndodhur gjatë vitit të fundit shkollorë 

 T Df Sig. M DS Ulët Lartë 

1.Kërcënim .092 

 

130 

 

9.27 .007 .080 -.151 

 

.166 

 

2.Shtyrë .417 

 

130 

 

.677 .060 .144 -.224 

 

.344 

 

3.Dhënë shuplakë .271 

 

130 

 

.787 

 

.020 

 

.073 

 

-.125 

 

.164 

 

4.Pickuar .958 

 

130 

 

.340 

 

.122 

 

.116 .-119 

 

.342 

 

5.Shqelmuar .913 

 

130 

 

.363 

 

.277 

 

.303 

 

-.077 

 

.425 
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6.Ka marrë sendet 

tuaja 

1.375 

 

130 

 

.172 

 

.174 

 

.127 

 

-.088 

 

.425 

 

7.Shkruar në rrobat 

e trupit fjalë 

palidhje 

.054 

 

130 

 

.957 

 

.004 

 

.068 

 

-.131 

 

.139 

 

8.Ka marrë 

ushqimin 

1.266 

 

130 

 

.208 

 

.100 

 

.079 

 

-.057 

 

.257 

 

9.Grisur librat ose 

fletoren e shkollës 

-.158 

 

 

129 

 

.875 

 

-.021 

 

.132 

 

-.281 

 

.239 

 

10.Grisur rrobat e 

trupit 

1.853 

 

130 

 

.066 

 

.161 .087 

 

-.011 

 

.334 

11.Marrë para -.723 130 .471 .064 .089 -.239 .111 

12.Marrë telefonin 

apo objekte të tjera 

-.1.435 130 .154 -.154 .107 -.366 .058 

13.Thirrur me fjalë 

fyese 

.033 130 .154 -.154 .110 -.214 .222 

14.Përqeshur pas 

shpine, apo në sy të 

shokëve/shoqeve 

1.098 130 .274 .131 .119 -.105 .367 

 

 

Rezultatet  tregojnë se ka dallime të rëndësishme gjinore sa i përket nervozes që 

dikush ka shkaktuar tek ta gjatë 7 ditëve të fundit, t(130)-.2.79, p=.006. Në bazë të 

rezultateve nervoza e shkaktuar nga të tjerat tek femrat është me e ulët (M=2.14, 

DS=.87) sesa nervoza e shkaktuar tek  meshkujt (M=2.71, DS=1.41).  

Në bazë të rezultateve shihet se gjatë 7 ditëve të fundit ku nxënësit i kanë goditur me 

shuplakë më shumë meshkujt (M=1.23, DS=.49) sesa femrat (M=1.10, 

DS=.30).Rezultaet tregojnë se nuk  egziston ndonjë dallim i rëndësishmë gjinor sa i 

përket kësaj sjellje, t(130)-1.79, p=0.76 

Duke iu  referuar rezultateve të sjelljes që dikush i ka shtyrë nxënësit të përleshen me 

shokët e tjerë, shohim se ekzistojnë dallime të rëndësishme t(130)-2.28, p=0.24. Një 
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nxënës i ka shtyrë të përleshet me shokët e tjerë më shumë meshkujt (M=1.58, 

DS=1.36) sesa femrat (M=1.19, DS=.46). 

Dallime të rëndësishme ekzistojnë edhe sa i përket sjelljesh që një nxënës i ka shtyrë 

nxënësit e tjerë në klasë t(130)-.42, p=.05, ku raportohet se dikush i ka shtyrë në klasë 

më shumë meshkujt (M=2.00, DS=1.05) sesa femrat (M=1.63, DS=1.13). 

Bazuar në rezultate ku një nxënës u ka kërkuar të rrihen me të nxënësve të tjerë, del se 

egziston një dallim i rëndësishmë t(130)-1.58, p=.11, ku më të prekur janë meshkujt 

(M= 1.87, DS=1.34) sesa femrat (M=1.50, DS=1.33).  

Në bazë të rezultateve shihet se gjatë 7 ditëve të fundit një nxënës ka shqelmuar më 

shumë meshkujt(M=1.40, DS=1.03) sesa femrat(M=1.33, DS=1.003). Kuptojmë se 

nuk ekzistojnë dallime të rëndësishme gjinore t(130)-.49, p=67 përsa i përket kësaj 

sjellje, pasi që tek të dy gjinitë është e pranishme. 

Po ashtu gjatë 7 ditëve të fundit një nxënës ka thirru me fjalë ofenduese më shumë 

femra (M=1.79, DS=1.15) sesa meshkuj(M=1.69, DS=.98). Nga të dhënat kuptojmë 

se nuk ekzistojnë dallime të rëndësishme t(130).49, p=62. 

Ekzistojnë dallime të rëndësishme gjinore t(130)-2.35, p=.02 ku një nxënës ka rrahur 

pa i bërë asgjë më shumë meshkuj(M=1.18, DS=.42) sesa vajza(M=1.04, DS=.20) kjo 

ngase bullistët tentojnë që të nxisin frikë tek vitikma, duke i rrahur kështu pa arsye. 

Për sa i përket se një nxënës ka lënduar ndjenjat e tjetrit shihet se më të lenduar janë 

meshkujt(M=1.45, DS=.88) sesa femrat(M=1.43, DS=1.13) por megjithatë nuk 

egziston ndonjë dallim i rëndësishmë gjinor t(130)-.12, p=.89.(shih Tabelën 4). 

 

Tabela 4 

Dallimet mes Gjinisë dhe Ngacmimeve gjatë 7 ditëve të fundit 

 T Df Sig. M DS Ulët Lartë 

Në 7 ditët e fundit 

një nxënës më ka 

bërë nervoz 

-2.799 130 .006 -.567 .203 -.968 -.166 

Një nxënës më ka 

goditur me shuplakë 

-1.798 130 .076 -.126 .070 -.265 .013 

Një nxënës më ka 

shtyrë të përlahem 

me shokë të tjerë 

-2.285 130 .024 -.395 .173 -.737 -.053 
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Një nxënës më ka 

shtyrë në klasë  

-.421 130 .054 -.371 .191 -.750 .007 

Një nxënës më ka 

kërkuar të rrihem 

me të 

-1.584 130 .116 -.371 .234 -.834 .092 

Një nxënës më ka 

shqelmuar 

-.421 130 .674 -.075 .177 -.425 .276 

Një nxënës më ka 

thirrur me fjalë 

ofenduese 

.490 130 .625 .092 .188 -.280 .464 

Një nxënës më ka 

rrahur pa i bërë 

asgjë 

-2.358 130 .020 -.135 .057 -.247 -.022 

Një nxënës më ka 

lënduar ndjenjat e 

mija 

-.129 130 .898 -.023 .179 -.377 .331 
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Me anë të grafikut kam dashur të paraqes lidhjen në mes të punësimit të prindërve dhe 

ngacmimeve që kanë ndodhur gjatë 7 ditëve të fundit, ku fëmijët që dikush i ka 

ngacmuar dhe i ka bër nervoz dhe që kanë vetëm babin e punësuar ka ndodhur që të 

jenë më shumë të ngacmuar, gjithsej 118 nxënës, ku 15 prej tyre nuk kanë qenë të 

nervozuar, 65 kanë qenë 2 herë, 4 kanë qenë 3 herë dhe 4 kanë qenë 6 herë. Ndërsa  

ata që nuk kanë babin e punësuar,  vetëm 18 prej tyre kanë raportuar të jenë ngacmuar 

dhe të jenë bërë nervoz gjatë 7 ditëve të fundit, vetëm 1 nuk ka qenë i ngacmuar dhe 

nervozuar , 12 kanë qenë 1 herë, 2 kanë qenë 2 herë, 2 kanë qenë 3 herë dhe 1 ka qenë 

5 herë i ngacmuar dhe i nervozuar. Për detaje më të hollësishme shih Grafikun 1. 

 

Grafiku 1. Punësimi i babit dhe ngacmimit gjatë 7 ditëve të fundit. 
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Bazuar në të dhënat se nxënësit janë thirrur me fjalë ofenduese nga të tjerët, vërejmë 

se nxënësit që kanë  vetëm babin e punësuar kanë qenë më të prekur nga ofendimet ku 

48 prej tyre kanë qenë një herë të ofenduar, 5 kanë qenë 2 herë të ofenduar, 1 ka qenë 

3 herë i ofenduar, 4 kanë qenë 4 herë të ofenduar dhe 1 ka qenë 6 herë i ofenduar, 

kurse  nga gjithsej 118 nxënës me baba të punësuar 55 nuk kanë qenë të ofenduar 

asnjëherë. 

Ndërsa nga 18 nxënës të cilët nuk kanë babin e punësuar ka dalur që 7 prej tyre kanë 

qenë 1 herë të ofenduar, 1 ka qenë 2 herë i ofenduar dhe 1 ka qenë 6 herë i ofenduar, 

ndërsa 9  nuk kanë qenë asnjëherë të ofenduar. Për më shumë shih Grafikun 2. 

 

Grafiku 2. Punësimi i babait dhe nxënësit që kanë qenë të thirrur me fjalë ofenduese 
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Të dhënat tregojnë se nxënësit të cilët kanë babanë të punësuar janë goditur më 

shpeshë me shuplakë, ku nga 144 sa janë të punësuar, 13 janë goditur 1 herë dhe 2 

janë goditur 2 herë, kurse 99 kanë treguar se nuk janë goditur me shuplakë nga 

nxënësit e tjerë. Ndërsa nga 18 që kanë qenë të papunë kanë dalur se vetëm 4 prej tyre 

janë goditur një herë. (shih Grafikun 3). 

 

 

Grafiku 3. Punësimi i babait dhe nxënësit të cilët janë goditur me shuplakë nga 

nxënësit e tjerë 
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Nga rezultatet e nxjerrura kuptojmë se nxënësit të cilët kanë babain e punësuar ka 

ndodhur që nxënësit e tjerë t’i kenë shqelmuar më shumë, sesa nxënësit të cilët nuk 

kanë të punësuar babain.(shih Grafikun 4)  

 

 Grafiku 4. Punësimi i babait dhe nxënësit që janë shkelmuar nga një nxënës tjetër. 

 

 

Për sa i përket punësimit të nënave, 42 nxënës kanë raportuar se kanë nënën e 

punësuar dhe 90 nxënës nuk e kanë të punësuar nënën. Nga të dhënat kuptojmë se 

fëmijët që nuk kanë nënën e punësuar janë më të ngacmuar dhe të bërë nervoz nga të 

tjerët, ku 50 prej tyre raportojnë se dikush i ka ngacmuar dhe i ka bërë nervoz 1 herë, 

19 kanë qenë 2 herë, 4 kanë qenë 3 herë, 3 kanë qenë 4 herë, 1 ka qenë 5 herë dhe 4 

kanë qen 6 herë, kurse vetëm 9 tregojnë se nuk kanë qenë të ngacmuar ndonjëherë. 

Fëmijët që kanë nënat e punësuara janë shumë më pak të ngacmuar dhe të nervozuar 

nga dikush, 
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ku nga 42 sa janë gjithësej 27 dalin të kenë qenë të ngacmuar dhe të nervozuar nga 

dikush vetëm 

1 herë, 6 kanë qenë 2 herë dhe 2 kanë qenë 3 herë, ndërsa 7 raportojnë se nuk kanë 

qenë asnjëherë të ngacmuar apo të nervozuar nga dikush në shkollë ( shih Grafikun 

5). 

 

Grafiku 5. Punësimi i nënës dhe ngacmimi dhe nervoza tek nxënësit gjatë 7 ditëve të 

fundit. 
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Rezultatet tregojnë se nxënësit të cilët kanë nënën të  papunësuar janë fyer më shumë 

me fjalë ofenduese, ku nga 90 nxënës të cilët kanë nënën e papunësuar, 43 prej tyre 

janë fyer 1 herë nga nxënësit e tjerë, 4 janë fyer 2 herë, 2 janë fyer 4 herë dhe 2 janë 

fyer 6 herë, ndërsa 39 nuk janë fyer ndonjëherë. Kurse nxënësit të cilët kanë nënën e 

punësuar, 42 sa janë gjithësej, 12 kanë thënë se janë ofenduar me fjalë nga nxënësit e 

tjerë 1 herë, 2 janë ofenduar 2 herë, 2 janë ofenduar 4 herë dhe 2 të tjerë janë ofenduar 

6 herë, kurse  29 të tjerë kanë thënë se nuk janë ofendaur ndonjëherë.(shih Grafikun 

6) 

 

Grafiku 6. Punësimi i nënës dhe nxënësit të cilët janë ofenduar me fjalë nga të tjerët. 
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Rezultatet tregojnë se fëmijët që nuk e kanë nënë e punësuar ka ndodhur të jenë 

goditur më shumë me shuplakë nga të tjerët, sesa fëmijët të cilët e kanë të punësuar 

nënën . Fëmijët që nuk  e kanë të punësuar nënën, nga 90 sa janë gjithësej, 12 prej 

tyre kanë qenë të goditur me shumplakë 1 herë, 2 kanë qenë të goditur me shuplakë 2 

herë dhe 76 nuk janë goditur me shuplakë asnjëherë. Ndërsa fëmijët që kanë raportuar 

se i kanë nënat e punësuara, 42 sa janë në total, vetëm 5 kanë raportuar se janë goditur 

1 herë me shuplakë kurse 37 të tjerë nuk janë goditur me shuplakë ndonjëherë.(Shih 

Grafikun 7). 

 

Grafiku 7. Punësimi i nënës dhe nxënësit që kanë qenë të goditur me shuplakë nga një 

nxënës tjetër. 
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IV.DISKUTIME 

Ky studim analizon problemin e dukurisë së bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të 

qytetit të Skenderajt. Sjelljet agresive të fëmijëve në shkollë kanë qenë në qendër të 

vëmendjes së studimeve empirike në dhjetëvjeçarët e fundit (Craig & Pepler, 1997; 

Crick & Howes, 1998; Pellegrini & Bartini, 1999). Si rrjedhojë, bullizmi, si një 

nënlloj i agresivitetit, është identifikuar si një problem madhor e që ndikon në 

shëndetin fizik dhe psikosocial të atyre fëmijëve që janë viktima të vazhdueshme a të 

herëpashershme të bullizmit, si dhe të atyre nxënësve që janë agresorë që në moshë të 

hershme (Batsche & Knoff, 1994).  

Përfundimet dhe rezultatet e nxjerra japin përgjigje për vërtetimin e hipotezave pro 

ose kundër dhe përgjigjet për pyetjet hulumtuese. 

Pyetja kërkimore: P1. A ndikon gjinia në shfaqen e viktimizimit? 

Ky hulumtim gjeti se ekzistojn dallime në mes gjinive sa i përket ngacmimeve që 

bëhen në shkolla dhe rezultoi që si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat është i 

pranishëm viktimizmi, mirpo meshkujt janë më shumë të prekur ne aspektin fizik 

(shtyrje, perleshje me njeri tjetrin, rrahje) sesa femrat të cilat priren të jenë më shumë 

të ndikuara nga fjalët, thashethemet dashakeqe etj. Pra Hipoteza 1, vërtetohet duke u 

bazuar në të dhënat në tabelën 3 dhe 4.  

Këtë e vërtetojnë edhe studiues të tjerë si Olveus (Olweus, 2010) i cili vëzhgoi se 

djemtë përgjithësisht janë viktima të sjelljeve bulliste më të dhunshme dhe më 

destruktive sesa vajzat. Kështu, ata e përjetonin më shumë bullizmin fizik, ku 

përfshihen veprime që shkaktojnë dëmtime fizike, si shkelmimi, goditjet me grusht 

dhe shuplaka; marrja e parave, e drekës apo e detyrave të shtëpisë, dëmtimi i sendeve 

të të tjerëve (Selekman & Vessey, 2004). Ndërkohë vajzat përpiqen dhe provojnë që 

të jenë viktima të fshehura të bullizmit, ku futen përhapja e thashethemeve dashakeqe, 

manipulimi i marrëdhënieve dhe përjashtimi social (Selekman&Vessey et.al,2004).Ky 

lloj bullizmi quhet bullizëm instrumental/ social dhe karakterizohet nga sjellje që 

orvaten të dëmtojnë miqësinë e një fëmije ose ndjenjat e tij apo të saj, duke e 

përjashtuar nga grupi bashkëmoshatar (Crick & Grotpeter, 1995).  

Rezultatet nga të dhënat e mbledhura tregojnë se gjatë vitit të fundit shkollorë, janë 

femrat ato që kanë qenë më të prekura nga bullizmi, ku u janë marrur para, ushqim, u 

janë grisur fletoret dhe librat, janë përqeshur nga shokët dhe shoqet e klasës si dhe 
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janë pickuar dhe kanë pasur edhe lëndime të tjera fizike. Ndërsa meshkujt kanë qenë 

më pak të prekur nga këto sjellje, sa i përket vitit shkollorë.  

Pyetja kërkimore: P2. A ndikon punësimi i prindërve në shfaqen e viktimizimit? 

Sipas rezultateve vërehet se fëmijët të cilët kanë prindërit më të edukuar janë më pak 

të ngacmuar, krahasuar me ata të cilët prindërit kanë shkollim të ulët apo vetëm 

shkollën fillore. 

Po ashtu rezultatet tregojnë se nxënësit që kanë të dy prindërit të punësuar janë më 

pak të prekur nga bullizmi, por kur veqohen ata nxënës që kanë baballarët të punësuar 

del se numri i tyre si viktima është më i madh në krahasim me ata të cilët nuk i kanë 

prindërit e punësuar. Ku këtu edhe nuk vërtetohet hipoteza e ngritur se nxënësit të 

cilët kanë baballarët e punësuar janë më pak të prekur nga bullizmi, por del e 

kundërta. (Grafiku 1-4). 

Ndërsa nxënësit të cilët kanë nënat e punësuara janë më pak të prekur nga 

viktimizimi, krahasurar me nxënësit të cilët nuk i kanë nënat të punësuara, kjo ngase 

nënat e punësuara tentojnë që fëmijëve të tyre tu qëndrojnë më afër si në institucionet 

shkollore, ashtu edhe t’i shoqërojnë më shumë, sesa nënat të cilat qëndrojnë në shtëpi. 

Nga kë to rezultate vërtetohet hipoteza e tretë.(Për detaje më të hollësishme shiko 

Grafikun 5 dhe7). 

Këto fakte mund të shpjegojnë më së miri rëndësinë që ka edukimi dhe punësimi i 

nënës, ngase një nënë e cila është e punësuar ka një përkujdesje më të madhe për 

fëmijën e saj, e përcjellë më nga afër sjelljet që i bën gjatë rrugës në shkollë, është në 

komunikim të vazhdueshëm me mësimdhënësin dhe mund t’i vërejë më shpejtë 

shenjat kur fëmiju i saj është pre e viktimizimit. 

 

 

 ` 
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VI. PËRFUNDIME  

 

Ky hulumtim, Viktimizimi në klasët e V-ta në qytetin e Skenderajt, është një hulumtim 

mbi qëllimin e kuptimit se sa është i pranishëm viktimizimi në shkolla, cilat janë llojet 

e viktimizimit,cila gjini është më e prekur nga viktimizimi, si ndikon edukimi dhe 

punësimi i prindërve në viktimizimin e fëmijëve dhe sa ka ndikim vendbanimi në 

viktimizim. 

Si element i rëndësishëm në këtë hulumtim doli të jetë gjinia, ku meshkujt priren që të 

jenë më të prekur nga viktimizimi, kryesisht në aspektin fizik, krahasuar me vjazat të 

cilat edhe pse ishin pjesë e viktimizimit ato ishin të përfshira më shumë në fjalë, 

marrjen e gjësendeve dhe ishin më të pakta në numër krahasuar me meshkujt. 

Element tjetër me rëndësi të madhe, ashtu edhe siq pritej të tregonin rezultatet doli të 

jetë punësimi dhe edukimi i prindërve, faktor ky me shumë rëndësi, ngase rezultatet 

treguan se nxënësit që kanë të dy prindërit e punësuar janë më pak viktima të 

bullizmit. Kjo ngase prindërit kanë një kujdes më të madh për fëmijët e tyre, kujdesën 

më shumë për ndjenjat e tyre si dhe për zhvillimin fizik dhe psiqik të fëmijut. 

Kjo na bën që të kuptojmë rëndësinë e edukimit dhe punësimit, sidomos sa i takon 

gjinisë femrore, ngase rezultatet treguan se shumë më të mbrojtur janë nxënësit që 

kanë nënën e punësuar, sesa ata që nuk e kanë. 
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SHTOJCAT 

SHTOJCA A 

 

PYETËSORI 

Përshëndetje, 

Ky pyetësor ju ofrohet për të vlerësuar përhapjen e dhunës në shkollën tuaj. Ju lutemi, 

përgjigjuni sa më drejt dhe realisht. Pyetësori është anonim. 

 

Ju faleminderit! 

 

Mosha në vite: _____________________ 

Gjinia (rretho)  F  M 

Familja juaj jeton në: (rretho)                    Qytet                Fshat 

Nëse jetoni në qytet, ju banoni: (rretho) Në qendër të qytetit   Në periferi 

Numri i anëtarëve të familjes: ___________________[vëllezër:_______; 

motra:______] 

Prindërit jetojnë: (rretho)                    së bashku  të ndarë 

A janë të punësuar prindërit? (rretho)  

                  Babai:   Po   Jo   Nëna:    Po   Jo 

Të ardhurat në familje: (në muaj) _________________ euro 

Sa shpenzoni në muaj afërsisht: ______________________euro 

Edukimi i prindërve: (rretho) 

Babai: shkollë fillore    E mesme  ShLP  Fakultet  Master  Doktoratë 

Nëna: shkollë fillore    E mesme  ShLP  Fakultet  Master  Doktoratë 

Sa nxënës jeni në një klasë: _______________________ 

Mësimin e zhvilloni: (rretho)               Paradite   Pasdite 

Sa nxënës të shkëlqyer ka klasa juaj: ________________   (shëno numrin) 

Sa nxënës të dobët ka klasa juaj: ______________    (shëno numrin)  

 

 

 

A ju ka ndodhur që gjatë kohës 

suaj në shkollë gjatë vitit të 

PO  JO NDONJËHERË  SHPESH  
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fundit shkollor që dikush t’ju 

ketë: 

Kërcënuar      

Shtyrë      

Dhënë shuplakë     

Pickuar      

Shqelmuar      

Ka marrë sendet e tua     

Shkruar në rrobat e trupit fjalë pa 

lidhje 

    

Pështyrë      

Ka marrë ushqimin     

Grisur librat apo fletoren e 

shkollës 

    

Grisur teshat e trupit     

Marrë  para     

Marrë telefonin apo objekte të 

tjera 

    

Thirrur me fjalë fyese     

Përqeshur pas shpine, apo në sy të 

shokëve/shoqeve 

    

 

Gjatë vitit të fundit, a keni 

munguar në shkollë se jeni 

ndier i pasigurt në shkollë 

ose duke ardhur në shkollë.    

  PO,  JO 

 

 

Nëse    PO  

Sa ditë keni munguar 

përafërsisht? 

Vendos numrin e ditëve _______ 

 

Cila ka qenë  arsyeja 

kryesore që jeni ndier i 

pasigurt?  

Unë kisha frikë, sepse:  

   

() Fëmijët më kërcënonin, ose më goditnin në rrugën time për 
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(ju lutemi, shënoni tri prej 

arsyeve më kryesore në 

listën anash)  

në  shkollë  

() njerëz të rritur më kanë  kërcënuar, ose më kanë goditur në 

rrugën time për në  shkollë.  

() Ka banda në rrugën time për në shkollë  

()Fëmijët në shkollë rregullisht bënin shaka me mua  

()Fëmijët në shkollë rregullisht më kërcënonin  

() Kisha frikë se një nxënës në shkollë do të më godiste  

() Një mësues në shkollën më thërriste, budalla apo dembel  

() Një mësues në shkollë më ka kërcënuar   

() Kisha frikë se një mësues në shkollë do të më rrihte 

() Ka banda në shkollë ose në afërsi të shkollës  

() Nxënësit e tjerë në shkollë bëjnë komente seksuale për 

mua  

() Nxënësit e tjerë në shkollë përpiqen që me mua të bëjnë 

ngacmime seksuale  

() Një mësues në shkollën bën komentet seksuale për mua  

() Një mësues në shkollë përpiqet të bëjë me mua ngacmime 

seksuale  

() Të tjera: ____________________________ 

 

 

 

Pyetjet e mëposhtme janë për javën e fundit  

 

Në 7 ditët e fundit  0 1 

herë  

2 

herë 

3 

herë 

4 

herë 

5 

herë 

+ 6  

herë 

Një nxënës më ka ngacmuar dhe më ka bërë 

nervoz 

       

Një nxënës më ka goditur me shuplakë        

Disa shokë të klasës më kanë shtyrë të përlahem 

me shokë të tjerë 

       

Një nxënës më ka shtyrë në klasë        
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Një nxënës më ka kërkuar të rrihem me të        

Një nxënës më ka shqelmuar        

Një nxënës më ka  thirrur me fjalë ofenduese        

Një nxënës më ka rrahur pa i bërë asgjë        

Një nxënës më ka lënduar ndjenjat e mia         

 

Ju faleminderit për bashkëpunim! 

 


